
 
 

Săptămânalul Parohiei Ortodoxe Române  “Învierea Domnului” 
 

Duminică 1 decembrie 2019 
 

Apostolul: II Corinteni 6, 1-10 
 

“Fraţilor, fiind împreună-lucrători cu Hristos, vă îndemnăm să nu primiţi în zadar harul lui Dumnezeu, căci 
zice: La vreme potrivită te-am ascultat şi în ziua mântuirii te-am ajutat; iată acum vreme potrivită, iată acum 
ziua mântuirii, nedând nici o sminteală întru nimic, ca să nu fie slujirea noastră defăimată, ci în toate 
înfăţişându-ne pe noi înşine ca slujitori ai lui Dumnezeu, în multă răbdare, în necazuri, în nevoi, în 
strâmtorări, în bătăi, în temniţă, în tulburări, în osteneli, în privegheri, în posturi, în curăţie, în cunoştinţă, în 
îndelungă-răbdare, în bunătate, în Duhul Sfânt, în dragoste nefăţarnică, în cuvântul adevărului, în puterea lui 
Dumnezeu, prin armele dreptăţii cele de-a dreapta şi cele de-a stânga, prin slavă şi necinste, prin defăimare şi 
laudă; ca nişte amăgitori, deşi iubitori de adevăr, ca nişte necunoscuţi, deşi bine cunoscuţi, ca fiind pe pragul 
morţii, deşi iată că trăim, ca nişte pedepsiţi, dar nu ucişi, ca nişte întristaţi, dar pururea bucurându-ne, ca nişte 
săraci, dar pe mulţi îmbogăţind, ca unii care n-au nimic, dar toate le stăpânesc.” 
 

Evanghelia: Matei 25, 14-30 
 

“Zis-a Domnul pilda aceasta: un om oarecare, plecând departe, a chemat pe 
slujitorii săi şi le-a încredinţat averea sa. Unuia i-a dat cinci talanţi, altuia 
doi, iar altuia unul; fiecăruia după puterea sa. Apoi a plecat. Îndată cel care 
primise cinci talanţi s-a dus de a neguţătorit cu ei şi a câştigat alţi cinci 
talanţi. Tot aşa şi cel cu doi a dobândit şi el alţi doi. Iar cel care primise un 
talant s-a dus şi a săpat în pământ, ascunzând argintul stăpânului său. Dar, 
după multă vreme, s-a înapoiat stăpânul acelor slujitori şi le-a cerut lor 
socoteala. Atunci, apropiindu-se cel care primise cinci talanţi a adus alţi 
cinci talanţi, zicând: stăpâne, cinci talanţi mi-ai dat; iată alţi cinci talanţi am 
câştigat cu ei. Iar stăpânul său i-a zis: bine, slujitor bun şi credincios, peste 
puţine ai fost credincios, peste multe te voi pune; intră în bucuria stăpânului 
tău. Apropiindu-se, şi cel care primise doi talanţi a zis: stăpâne, doi talanţi 
mi-ai dat; iată alţi doi am dobândit cu ei. Stăpânul său i-a zis: bine slujitor 
bun şi credincios, peste puţine ai fost credincios, peste multe te voi pune; 
intră în bucuria stăpânului tău. Apoi, apropiindu-se, cel care primise un 
talant a zis: stăpâne, te-am ştiut că eşti om aspru, care seceri unde n-ai 
semănat şi aduni de unde n-ai vânturat. De aceea m-am temut şi m-am dus 

de am ascuns talantul tău în pământ; iată, ia-ţi ce este al tău. Iar stăpânul său, răspunzând, i-a zis: slujitor 
viclean şi leneş, ai ştiut că secer unde n-am semănat şi adun de unde n-am vânturat? Pentru aceasta se 
cuvenea ca tu să fi dat banii mei schimbătorilor de bani şi eu, venind, mi-aş fi luat înapoi ce este al meu, cu 
dobândă. Luaţi deci de la el talantul şi daţi-l celui care are zece talanţi. Căci tot celui care are, i se va da şi-i 
va prisosi; iar de la cel care nu are, se va lua şi ceea ce are; iar pe slujitorul cel netrebnic aruncaţi-l în 
întunericul cel mai dinafară. Acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor.” 
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ONOMASTICILE SĂPTĂMÂNII 

 
25 noiembrie – ECATERINA 

26 noiembrie – STELIAN 
28 noiembrie – ȘTEFAN 

30 noiembrie – ANDREI 
 

EVENIMENTE 
 

 

 
Sâmbătă 30 noiembrie – Sf. Apostol Andrei 

9.30 – Acatist, Sfânta Liturghie, Parastas 
 

Duminică 1 decembrie – Ziua României  
9.30 – Utrenia, Sfânta Liturghie, Parastas, Serbare la Casa Română 

 
Puteți face donații bisericii noastre, accesând website-ul:  www.biserica.ca  

Pr. Lucian – 289 237 3940   
www.mitropolia.us          www.episcopia.ca 


